
Per molts anys, ATR! PÀG. 4

Butlletí d’Informació Municipal d’Arenys de Mar www.arenysdemar.cat

Núm 100

TocarRatlla

EN CONSTRUCCIÓ LA NOVA NAU DE LA BRIGADA MUNICIPAL (Pàg. 10)

ELS HORTS URBANS, A PUNT PER POSAR-SE EN FUNCIONAMENT (Pàg. 11)

ES RETIREN ELS CONTENIDORS DE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ (Pàg. 13)

EL CALAMARENYS TORNA A APOSTAR PER LA MOSTRA GASTRONÒMICA (Pàg. 21)



2

Arenys de Mar | ATocarRatlla | CARTELLERA Setembre-Octubre 2018

Farmàcies de guàrdia a Arenys de Mar
Octubre
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Rigola
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Farmàcies Arenys de Mar: 
ABRIL:  ..................................................................... Bisbe Pol, 72 (93 792 33 01)
BALLESTER:  ..........................................................Pare Fita, 109 (93 792 40 55)
BERTRAN FITA:  .......................................................Pare Fita, 75 (93 792 14 46)
AMETLLA:  ................................................................... D'Avall, 18 (93 792 14 71)
BUSQUETS:  ........................................................... Pau Costa, 39 (93 853 61 91)
DORADO:  ..................................................................Pare Fita, 32 (93 792 58 77)
RIGOLA:  .....................................................Plaça de l'Església, 3 (93 792 02 37)
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També destaquem 

TELÈFONS D’INTERÈS:

Pàg. 12  Més activitats per celebrar el Mes  
de la Gent Gran

Pàg. 13  Es retiren els contenidors del final  
del carrer Anselm Clavé

Pàg. 14  A punt per a la segona edició  
del Consell d’infants

Pàg. 16  Commemorem el centenari  
del naixement de Jordi Palomer

Pàg. 17  El retaule barroc s’obre al públic  
aquest octubre

Pàg. 22  Tribuna política

•  Ajuntament d’Arenys de Mar: 
93 795 99 00

•  Oficina de Turisme: 93 795 70 39
•  Recaptació Municipal 

Diputació de Barcelona: 93 472 91 05
•  Centre Cultural Calisay:   

93 792 41 88
•  Arxiu Històric Fidel Fita:  

93 795 95 19
•  Centre de Documentació i Estudi 

Salvador Espriu: 93 795 99 28
•  Biblioteca Pare Fidel Fita:  

93 792 32 53
•  Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
•  Regidoria de Promoció  

Econòmica: 93 792 26 01
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
•  Deixalleria Mancomunada:  

93 793 89 85
•  Residència Geriàtrica Municipal:  

93 792 00 98
•  Cementiri/Tanatori Municipal: 

93 792 17 35
•  Complex Esportiu Municipal Fondo 

de les Creus: 93 792 42 24
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
•  Administració d’Hisenda: 

93 792 44 30
•  Correus i telègrafs: 93 792 18 94

•  Registre de la Propietat: 
93 792 08 82

• Registre Civil: 93 792 44 00
• Taxis Arenys de Mar: 93 795 79 61
•  Policia Local: 93 795 99 01 / 092 

(urgències)
• Urgències mèdiques: 061
•  Àrea Bàsica de Salut (CAP). 

93 795 80 74 / 902 111 444  
(cita prèvia)

•  Parc de Bombers Voluntaris:  
93 795 81 80 / 112 (urgències)

• Creu Roja: 93 795 76 54
•  Àrea bàsica Policial Mossos  

d’Esquadra: 088
•  Servei Municipal d’aigües  

- SOREA: 93 792 02 67 / 902 250 370
•  Enllumenat públic:  

93 799 02 12 (avaries)  
608 308 894 (urgències)

• Teatre Principal 93.792.11.83
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Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit legal B-46.000-2002
Coordinació i redacció: Marc Vidal

Es reprenen les obres de les  
lloses de la Riera

En construcció la nova nau  
de la Brigada municipal

Els horts urbans, a punt per 
posar-se en funcionament
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CALENDARI DEL 
CONTRIBUENT: 

www.arenysdemar.cat

 facebook AjArenys
 Twitter @AjArenys

OAC Ajuntament 
d’Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres 
de 8:30 a 14 h.

Hem fet els 100!
La revista que teniu a les mans naixia 

ara farà 15 anys, al novembre del 2003. 
Ho feia en un format molt diferent a 

l’actual, tenia unes dimensions allargassa-
des de 23 cm d’alt per 11 cm d’ample i 12 
pàgines. En aquests 15 anys ha anat canvi-
ant de format, de pàgines i de seccions, però 
el que sempre s’ha mantingut inalterat és el 
nom de la capçalera A Tocar Ratlla (o ATR, 
fent referència a les tres inicials de la frase), 
així com la secció de la tribuna política, en 
la qual les diferents formacions polítiques 
amb representació municipal han pogut 
manifestar la seva opinió sobre la gestió 
municipal i altres assumptes.

Es tracta, doncs, d’un butlletí informatiu 
municipal que ha explicat l’acció de govern i 
les prioritats municipals dels darrers quatre 
mandats polítics, període en què la vila ha 
viscut importants transformacions urbanís-
tiques i destacats esdeveniments.
I encara avui, amb el rol que les tecnologies 
digitals i les xarxes socials estan imposant 
com a principal referent informatiu per a 
moltes persones, segueix havent-hi veïns i 
veïnes que esperen l’aparició d’aquesta re-
vista en paper per informar-se de les acci-
ons que porta a terme aquest Ajuntament, 
defugint la pressa i la immediatesa. 
Gràcies per la vostra confiança!

El passat mes d’abril vam rebre el Segell In-
forparticipa a la qualitat i la transparència 
del web municipal, un reconeixement que 

evidencia el treball que es fa des de l’Ajuntament 
per retre comptes als vilatans. Aquest govern 
sempre ho ha procurat des del primer moment, 
amb la publicació del full de ruta en forma de Pla 
de mandat, així com amb el compliment de la 
Llei de transparència i col·laborant amb l’Obser-
vatori Ciutadà Municipal, entre d’altres.
I la revista municipal no n’és una excepció. L’ATR 
arriba aquest mes al seu número 100 i ho fa 
mantenint l’esperit de servei públic com a mitjà 
d’informació per acostar l’acció de govern a tots 
els arenyencs i arenyenques.

Les noves tecnologies han comportat una deriva 
cap a la immediatesa i des de l’Ajuntament ens 
hi hem sabut adaptar amb la presència de per-
fils institucionals a les principals xarxes socials, 
però no hem volgut deixar de banda un recurs 
més tradicional com és el paper imprès i que, 
per a alguns vilatans desconnectats digitalment, 
potser és l’única manera d’estar informats sobre 
les obres, serveis i notícies del seu municipi.

Per tant, ens hem de donar l’enhorabona per la 
longevitat d’aquest mitjà de comunicació munici-
pal. I per molts números més!

Annabel Moreno
Alcaldessa d’Arenys de Mar

Alcaldessa 

L’ATR, una altra mostra 
de transparència

•  Impost béns 
immobles rústics 
Del 3 de setembre al 5 
de novembre

•  Impost béns 
immobles rústics 
construïts 
Del 3 de setembre al 5 
de novembre

•  Impost activitats 
econòmiques 
Del 17 de setembre al 
19 de novembre

•  Taxa per gestió de 
residus domèstics 
(2a fracció) 
De l’1 d’agost al 3 
d’octubre

•  Taxa per la 
gestió de residus 
comercials (2a 
fracció) 
De l’1 d’agost al 3 
d’octubre

•  Taxa mercat 
municipal (3r 
trimestre) 
Del 22 d’agost al 23 
d’octubre

•  Taxa per tinença de 
gossos 
Del 21 de setembre al 
22 de novembre
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El primer A Tocar 
Ratlla va veure la 
llum al novembre 

del 2003, amb el llavors 
alcalde Miquel Rubirola 
al capdavant de l’Ajun-
tament i, des de llavors, 
han passat pel càrrec 
Ramon Vinyes, Estanis 
Fors i, actualment, An-
nabel Moreno. 
La publicació prenia el 
relleu a la revista Torre 
de Mar. A Tocar Ratlla és 
el nom d’una expressió 
típica arenyenca que 
defineix el passeig que 
tradicionalment es feia 
de baixar la Riera cap a 
mar, girar pel passeig 
Xifré i arribar fins on hi 
havia hagut el balnea-
ri Lloveras (ara plaça 
Lloveras). Alhora que 
també respon al passat 
mariner de la vila: els 
pescadors arenyencs 
quan sortien a pescar,  
anaven a tocar la ratlla 
de l’horitzó, allà on 
estaven a punt de perdre 
la visió de la bandereta 
del cim del turó de la 
Pietat i que els servia de 
referència d’orientació 
per a la seva navegació.
Són pràcticament 15 
anys i quatre mandats 
–el darrer finalitza al 
maig del 2019– en què 
sempre s’ha volgut acos-
tar als vilatans les infor-
macions més importants 
que afecten Arenys de 
Mar i el conjunt de la 
població.
A continuació es detallen 
les 100 portades d’un 
mitjà de comunicació 
que, amb els anys, ha 
anat canviant de format 
i periodicitat –ja fos 
mensual, bimensual o 
trimestral-, però mai de 
filosofia: ésser una eina 
propera de comunicació 
entre l’Ajuntament i tots 
els vilatans i vilatanes 
d’Arenys de Mar.

Les 

100 
portades 
DE 
l’ATR

No. 1 - [2003– 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 No. 35 –2007 ]
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No. 1 - [2003– 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 No. 35 –2007 ]
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 No. 36 - [2007– 37 38 39 40 41 42 43 

44  45 46 47 48 49 50 51

 52 53 54 55 56 57 58 59

 60 61 62 63 64 65 66 67 

 68 69 70 71 72 73 74 No. 75 –2012]

           Les 

100 
portades 
DE

l’ATR
La publicació 
prenia el relleu a 
la revista Torre 
de Mar. A Tocar 
Ratlla és el nom 
d’una expressió 
típica arenyenca 
que defineix 
el passeig que 
tradicionalment 
es feia de baixar 
la Riera cap a 
mar.
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 No. 36 - [2007– 37 38 39 40 41 42 43 

44  45 46 47 48 49 50 51

 52 53 54 55 56 57 58 59

 60 61 62 63 64 65 66 67 

 68 69 70 71 72 73 74 No. 75 –2012]

L’ATR 
és un butlletí 
d’informació 

municipal 
que ja té 15 

anys i ha 
viscut quatre 

mandats.
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 No. 76 - [2012– 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 No. 100–2018]
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En construcció la nova nau 
de la Brigada municipal

Aprovat inicialment el projecte per 
enderrocar la caserna de la Guàrdia Civil

El passat mes de juliol van començar els primers 
treballs per construir la nova nau industrial que 
ocuparà la Brigada municipal com a espai d’em-

magatzematge de materials i estacionament dels vehi-
cles destinats a obres i serveis municipals.

La nau s’està construint en uns solars municipals ubicats 
al nou polígon de Valldegata Ponent i permetrà dotar la 
Brigada municipal d’un emplaçament propi i definitiu. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament preveu estalviar un 
cost important en el lloguer de naus industrials amb 
aquesta finalitat, a diferència del que passava fins ara.

La nova nau ocuparà dues parcel·les amb una superfí-
cie construïda de 1.000 metres quadrats distribuïts en 
dues plantes (PB+1) i tindrà una alçada màxima de 10,5 
metres.

Les obres s’han licitat a l’empresa Xavier Alsina SA per 
un import final de 361.669 euros i tenen un termini d’exe-
cució de cinc mesos.

El projecte té un pressupost de 
160.736,04 euros i, en aquests 
moments, està en exposició pú-

blica fins al dia 10 d’octubre. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar té previst 
l’enderroc de l’antiga caserna de la Guàr-
dia Civil de cara al 2019 a través de fons 
del romanent del 2017, tal i com ja es va 

aprovar en el Ple del passat mes de 
juny. Un cop trobat el finançament ne-
cessari, el govern ja ha tirat endavant 
tot el procediment per tal que s’aprovi 
el projecte que es durà a terme un cop 
s’hagi enderrocat l’edifici. 

El projecte, que forma part del paquet de 
projectes sostenibles previstos a la nos-
tra vila, contempla fer-hi una plaça i una 
petita bossa d’aparcament, amb la volun-
tat que sigui una zona verda per al veïns.

Altres obres previstes que el govern té 
en marxa són la plana del Paraïso i la 
plaça del Tossol. En breu també està 
previst refer el carrer del Turó i el car-
rer Doedes, així com el carrer Margari-
des i Olivar, entre d’altres.

Arenys de Mar | ATocarRatlla | URBANISME Setembre-Octubre 2018
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El projecte dels horts urbans, 
a punt per posar-se en marxa
Es disposarà de 16 parcel·les a la part alta del rial del Bareu.

Es reprenen les obres de renovació 
de les lloses de la Riera

L’Ajuntament d’Arenys de Mar està tancant els darrers 
serrells del reglament d’ús dels horts urbans, el docu-
ment que detallarà el funcionament d’aquest projecte 

que ja està a punt de veure la llum, així com els drets i deures 
dels usuaris que en vulguin fer ús.

Els horts urbans estan concebuts com un projecte de participa-
ció ciutadana amb el qual es vol mantenir l’ofici de la pagesia 
en l’àmbit d’usuari particular i de foment de l’autoconsum, així 
com l’estima per la terra i el medi ambient. Per accedir-hi caldrà 
estar empadronat a Arenys de Mar i pagar una taxa simbòlica 
amb l’objectiu que els usuaris valorin i facin un bon ús de l’espai.

D’aquesta manera, l’Ajuntament posarà a disposició dels vila-
tans un terreny municipal de la part alta del rial del Bareu, a 
la urbanització Vilaplana, que s’ha habilitat com a hort i s’ha 
dividit en 16 parcel·les perquè els usuaris puguin conrear les 
seves pròpies verdures i hortalisses.

El terreny es distribueix en dues feixes planes, separades per 
un talús de 2 metres. En total són uns 2.800 metres quadrats 
amb capacitat per a 16 horts de 40 metres quadrats cadascun.
El reg anirà a càrrec de l’Ajuntament per evitar el malbarata-
ment, malgrat que els usuaris tindran una clau per accedir-hi 
en qualsevol moment del dia.

El terreny es distribueix en dues feixes 
planes, separades per un talús de 2 
metres. En total són uns 2.800 metres 
quadrats amb capacitat per a 16 horts 
de 40 metres quadrats cadascun.

Després que al juny s’enllestissin 
els treballs de renovació de les 
lloses de la vorera de llevant de la 

Riera, i després de l’aturada estival per 
no interferir en la temporada turística, 
el 24 de setembre s’han posat en marxa 
les obres per portar a terme la mateixa 
operació a la vorera de ponent.

Així, els treballs permetran substituir 
les antigues lloses de la vorera, mol-
tes d’elles malmeses pel pas del temps 
i amb força irregularitats en la seva 
alineació a nivell de terra, que dificul-
ten el pas de la gent gran i altres per-
sones amb mobilitat reduïda. En lloc 
d’aquestes, se’n col·locaran unes de 
noves per aconseguir una nova superfí-
cie més plana i uniforme.

En aquesta banda de la Riera, però, les 
obres es troben amb una dificultat afe-
gida, ja que ha calgut fer el desmuntatge 
de les terrasses d’alguns establiments 
d’hostaleria, les quals no podran estar 
operatives mentre durin els treballs.

A més, les parades del mercat setma-
nal dels dissabtes que habitualment 

s’instal·len en aquest tram s’han tras-
lladat temporalment a la part nova co-
berta de la Riera.

És per això vque des de l’Ajuntament 
s’agraeix la seva col·laboració i com-
prensió, així com la de la resta de comer-
ços i vianants que en patiran les molèsti-
es durant les pròximes setmanes.
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Més activitats per celebrar 
el Mes de la Gent Gran
No hi faltaran el tradicional berenar al C.C.Calisay i la projecció d’un film al teatre Principal.

L a Regidoria de Gent Gran ja ho 
té tot a punt per celebrar, un any 
més, el Mes de la Gent Gran, que 

arriba puntual cada octubre i després 
d’haver coordinar la programació amb 
el Consell municipal de la Gent Gran.

Enguany, les activitats es concentren en 
la segona quinzena del mes, entre les 
quals no hi faltaran el tradicional be-
renar popular, la projecció de cinema i 
algunes novetats.

És el cas d’una xerrada sobre prevenció 
d’incendis que els Bombers d’Arenys 
oferiran especialment per al col·lectiu 
de gent gran de la vila (16 d’octubre, a 
les 6 de la tarda, a la Vocalia de Jubi-
lats), o la cantada d’havaneres Antillana, 
a càrrec de la coral Turó del Vent (pre-
vista per al 20 d’octubre, a les 6 de la 
tarda, a la Sala Polivalent del Calisay).

A més, el Projecte Radars que l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar ha impulsat en-
guany per detectar els casos de gent 
gran que viu sola a la vila i donar-los 
acompanyament, també tindrà presèn-
cia al Mes de la Gent Gran amb una 
festa que tindrà lloc el 26 d’octubre, a 
les 6 de la tarda, a la plaça de l’Esglé-
sia. D’aquesta manera, es vol acostar i 
donar a conèixer el Projecte Radars al 
col·lectiu de gent gran d’Arenys de Mar. 

Pel que fa a la projecció de cinema, 
la pel·lícula –encara per determinar– 
tindrà lloc el 19 d’octubre, a les 6 de 
la tarda, al Teatre Principal. Atès que 
l’aforament és limitat, caldrà disposar 
d’entrada per accedir-hi. 

En aquest sentit, la Regidoria de Gent 
Gran va repartir els tiquets per poder 
assistir a la projecció i al berenar el di-
vendres 5 i el dilluns 8 d’octubre.
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  L’espai s’havia convertit en un abocador de deixalles.

  Amb la supressió s’han guanyat noves places d’aparcament.

  Educadors ambientals van resoldre els dubtes dels usuaris.

Es retira l’àrea d’emergència
d’Anselm Clavé
El seu mal ús l’havia convertit en un punt d’abocament incontrolat de deixalles que comportava  
problemes de salubritat, brutícia i molèsties al veïnat.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha retirat 
aquest mes de setembre l’àrea de conte-
nidors d’emergència del final del carrer 

Anselm Clavé, a tocar de la carretera N-II. Una 
decisió que ve motivada pel mal ús que fa molts 
mesos que es repeteix per part de persones in-
cíviques tant de la vila com d’altres municipis 
que utilitzaven aquests contenidors per llençar 
residus de tot tipus, a tothora, i majoritària-
ment sense reciclar.

La situació provocava que, malgrat el buidat i 
la neteja que l’empresa de recollida de brossa 
i la Brigada municipal realitzaven diàriament -i 
doblement a l’estiu-, aquesta àrea de conteni-
dors hagués esdevingut un abocador de bros-
sa, mobles i trastos vells. La situació provocava 
moltes molèsties a les veïnes i veïns de la zona, 
a més de donar molt mala imatge del nostre 
municipi i suposar un sobrecost molt important 
del servei.

En un principi, l’Ajuntament va habilitar aques-
ta àrea d’emergència amb contenidors de di-
ferents fraccions de recollida selectiva per tal 
de donar solució a aquelles situacions puntu-
als en què els usuaris no poguessin seguir el 
calendari de la recollida Porta a Porta. Però 
malgrat les nombroses campanyes de sensibi-
lització que l’Àrea de Medi Ambient ha portat a 
terme  aquests anys per tal de revertir la situ-
ació, l’ús inadequat de l’espai ha estat reiterat 
i ha anat a pitjor.

La retirada dels contenidors es va fer efectiva 
el 24 de setembre després que l’Ajuntament 
enviés una carta als veïns de la zona per infor-
mar-los de la decisió. A més, un equip d’edu-
cadors ambientals van informar de la retirada 
dels contenidors en els dies previs a les per-
sones que anaven a llençar-hi brossa. Aquests 
els van recordar que en aquest sector de la 
vila el sistema de recollida d’escombraries és 
el Porta a Porta, alhora que se’ls facilitava el 
calendari de recollida amb la fracció que toca 
llençar cada dia.

L’espai que ocupaven els contenidors s’ha ha-
bilitat com a places lliures d’estacionament per 
a vehicles.

L’espai que ocupaven els contenidors 
s’ha habilitat com a places lliures 
d’estacionament per a vehicles.
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Promoció Econòmica encarrega un estudi  
a la Diputació per afavorir l’ocupació  
i el foment de l’economia local

A punt per a la segona edició 
del Consell d’Infants 

  Imatge de la cloenda del 
primer Consell d’Infants.

Amb la finalitat de donar suport i impuls a les activitats 
de creixement i desenvolupament empresarial, la Re-
gidoria de Promoció Econòmica ha encarregat un tre-

ball que recollirà el context econòmic del municipi, estudiarà 
i donarà a conèixer el potencial local centrat en l’aprofitament 
i explotació de les característiques i recursos del nostre terri-
tori, i mostrarà dades sobre els hàbits i perfil de les persones 
que visiten les platges, alhora que posarà sobre la taula el ni-
vell de qualitat percebuda per part dels usuaris i quantificarà 
la despesa realitzada pels visitants comparant-la amb la que 
es fa a d’altres localitats.

Una part del treball de camp s’ha fet durant els mesos de juny a 
setembre entre les persones que han visitat la vila i les nostres 
platges, un espai productiu de gran transcendència i potenci-
alitat que esdevé una important font de riquesa pel municipi. 

S’han realitzat al voltant de 800 enquestes i les respostes ob-
tingudes aportaran importants dades qualitatives i quantita-
tives relatives al temps de permanència, tipus d’estada, llocs 
visitats, despesa efectuada, etc. Per complementar aquesta 

informació, s’estan fent visites a empresaris del sector de 
serveis, així com a diferents operadors per tal de recollir in-
formació addicional.

Els resultats d’aquest treball seran una informació valuosa 
que facilitarà la visualització d’oportunitats de creixement de 
negoci amb l’explotació dels recursos de la vila i del territori. 

Emprenedors i empresaris disposaran d’una valuosa eina que 
els pot ser de gran utilitat i ajuda a l’hora de prendre decisi-
ons encaminades a optimitzar serveis, descobrir oportunitats 
i crear ocupació i riquesa al municipi. 

Després de la bona acollida de 
la creació del Consell d’Infants 
d’Arenys de Mar entre els es-

colars de la vila, aques- ta tardor es 
posa en marxa la se-
gona edició d’aquest 

organisme participatiu que dóna veu 
als infants perquè puguin debatre i 
proposar millores per a la vila a partir 
de la seva òptica. 

El primer Consell d’Infants, 
que va estar actiu durant 

el primer semestre del 
2018, va 

decidir destinar la partida que tenia 
reservada dins dels Pressupostos 
Participatius a la instal·lació de noves 
fonts a diversos punts de la vila i una 
tirolina –ja operativa- a la platja del 
Cavaió.

En els pròxims dies s’escollirà per 
votació a les escoles i altres espais 
i entitats d’infants de la vila els nous 
consellers i conselleres, que es 
donaran a conèixer públicament 

el 16 de novembre a la tarda, al 
C.C.Calisay. En total seran una 
vintena de nois i noies de 5è i 6è 
de primària que decidiran com 
els agradaria millorar Arenys 
mitjançant trobades mensuals 

durant tot el curs escolar.
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Commemorem el centenari del 
naixement de Jordi Palomer

Jordi Palomer i Pons, que fou no-
menat Fill Predilecte de la vila 
l’any 2006, serà homenatjat el 

proper 19 d’octubre coincidint amb el 
centenari del seu naixement. D’aques-
ta manera, l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar –a través del Museu Marès de la 
Punta–, està organitzant un acte d’ho-
menatge i de reconeixement a la tasca 
que va exercir en les diferents instituci-
ons i entitats que ell va dirigir, com són 
l’Escola de Teixits de Punt de Canet de 
Mar, el Museu Marès de la Punta i l’As-
sociació Catalana de Puntaires.

En l’acte d’homenatge, hi intervin-
dran Miquel Soler, director del Cen-
tre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar; 
Rosa M. Provencio, presidenta de 
l’Associació Catalana de Puntaires, i 
Pilar Vélez, directora del Museu del 
Disseny de Barcelona. A més, també 
està prevista la projecció pública d’un 
audiovisual inèdit.

La commemoració del  25N a Arenys 
potenciarà l’educació en valors per a una 
societat igualitària

L ’Ajuntament està acabant d’enllestir els actes de commemoració entorn al 
25-N, Dia mundial contra la violència de gènere, i enguany seguirà poten-
ciant l’educació en valors com a principal eina contra la violència sexista.

Així, a banda de l’acte central de lectura del manifest que tindrà lloc el mateix 
25 de novembre al vespre al C.C. Calisay, s’ha programat tota una sèrie de ta-
llers de prevenció de violència als centres educatius de primària i secundària. 
Aquesta formació fa especial incís en la comunitat educativa, atesa la impor-
tant tasca de resolució de conflictes que desenvolupa el professorat. 

D’altra banda, des de la Regidoria d’Igualtat també s’ha programat un taller 
de monòlegs igualitaris a càrrec de Mercè Boher que tindrà lloc els mesos 
d’octubre, novembre i desembre, i un taller d’autodefensa personal femenina 
a càrrec de Jaume Rossell que es farà durant el mes de novembre.
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L’homenatge del centenari del naixement de 
Palomer tindrà lloc el 19 d’octubre, a les 7 de la 
tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca d’Arenys 
de Mar.
Es va formar com a enginyer tècnic industri-
al i la seva trajectòria professional va estar 
lligada a l’Escola de Teixits de Punt de Ca-
net de Mar. Tota la seva vida va treballar per 
millorar la vida social i cultural d’Arenys de 
Mar des de diversos àmbits: va ser presi-
dent de l’Ateneu Arenyenc, va formar part 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar 
entre 1948-1954 i va ser regidor d’Obres i 
Urbanisme entre 1979 i 1983. L’any 1983 va 

ser nomenat director del Museu Marès de la Punta, càrrec que va ocupar 
fins la seva mort, l’any 1999. L’any 1988 va fundar l’Associació Catalana de 
Puntaires i va impulsar la primera Diada de Puntaires de Catalunya que es 
va celebrar a Arenys de Mar. Va ser cofundador de la Joventut Catalanista 
d’Arenys de Mar (1931-1936) i del Grup de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya (1932-1936). La història i el món del tèxtil van ser les dues grans 
passions de Palomer i va publicar diversos llibres. La gent del meu carrer, 
dedicat als seus veïns del carrer de la Perera, va ser el darrer llibre de Jordi 
Palomer, publicat un any abans de la seva mort. El 15 de juliol de 2006, va ser 
nomenat Fill Predilecte de la vila.

Jordi Palomer i Pons
 (19/10/1918 - 13/01/1999)

Aquesta formació fa 
especial incís en la 
comunitat educativa, 
atesa la important tasca 
de resolució de conflictes 
que desenvolupa el 
professorat. 

Arenys de Mar | ATocarRatlla | CULTURA Setembre-Octubre 2018
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Durant tot aquest mes d’octu-
bre, l’església de Santa Maria 
d’Arenys de Mar torna a obrir-se 

al públic de dimarts a dissabte en ho-
rari d’11 a 13 h, perquè tothom que ho 
vulgui pugui visitar el seu retaule bar-
roc. Així, del 2 d’octubre al 3 de novem-
bre, els visitants poden accedir a l’in-
terior de l’església per la porta lateral 
que hi ha al carrer de l’Església.

L’obertura durant el mes d’octubre és 
el primer resultat del conveni que l’al-
caldessa, Annabel Moreno, i el rector de 
la parròquia d’Arenys de Mar, mossèn 
Elies Ferrer, van signar el passat 10 de 
maig i que s’ha materialitzat gràcies al 
treball conjunt de les regidories de Cul-
tura i Turisme amb l’església de Santa 
Maria d’Arenys de Mar.

A més, cada dissabte d’aquest mes d’oc-
tubre l’empresa encarregada de prestar 
el servei realitzarà una visita comentada 
a les 12 del migdia, i el 13 d’octubre està 
prevista una visita teatralitzada organit-
zada per la Regidoria de Turisme.

El retaule barroc, amb més de 300 anys 
d’història i declarat Bé Nacional d’Inte-
rès Cultural pel seu gran valor artístic, 
és un magnífic monument barroc cons-
truït entre el 1706 i el 1709 per l’escultor 
Pau Costa i acabat de policromar l’any 
1712. Coincidint amb els 300 anys de 
la seva construcció, l’any 2012 l’Ajun-
tament va impulsar la celebració del 
tricentenari del retaule barroc amb un 
seguit d’activitats divulgatives i culturals 
que van tenir continuïtat al 2015 amb 
una completa restauració del retaule.

Setembre-Octubre 2018 CULTURA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

El retaule barroc s’obre al públic 
aquest mes d’octubre
Aquestes setmanes l’entrada serà gratuïta a l’espera de l’aprovació del preu públic per visitar el retaule.
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Fins a 1.080 persones han par-
ticipat aquest octubre amb el 
seu vot, a través d’un formula-

ri del web municipal, en la tria dels 
llums de Nadal que il·luminaran la 
Riera aquest Nadal. Dels tres mo-
dels proposats per l’Ajuntament, 
el 45% dels veïns ha triat l’opció 
d’unes llunes blaves i estels, seguit 
del model d’arbres i estels (39%) 
i del model d’estels i regals (16%). 
Està previst que els llums s’instal·lin 
a finals de novembre per iniciar la 
seva encesa a partir del segon cap 
de setmana de desembre.

Nou circuit d’agility caní  a Can Quintana

A punt per a les votacions 
del Pressupost 
Participatiu 2019

Del 19 d’octubre al 4 de novem-
bre, tots els vilatans de més de 
16 anys podran votar aquelles 

propostes finalistes que voldrien que 
s’executessin a Arenys de Mar amb 
una partida de fins a 200 mil euros del 
pressupost municipal del 2019 (25 mil 
de despesa corrent, 10 mil en accions 
escollides pel Consell d’Infants i 165 
mil per a inversions).

Les propostes que se sotmeten a vo-
tació van ser proposades per la ma-

teixa ciutadania durant la primavera i 
en els darrers mesos han estat deba-
tudes en diferents comissions i tallers 
deliberatius, i s’ha analitzat la seva vi-
abilitat quant a criteris tècnics.
Les votacions es podran fer principal-
ment a través del formulari que troba-
reu al web municipal i que incorpora 
una novetat important: les úniques 
dades personals que s’hauran d’in-
troduir per validar la votació seran la 
data de naixement i el número de DNI, 
informació imprescindible per com-
provar que la persona té 16 anys com-
plerts i està empadronada a la vila.
Els resultats de les votacions es do-
naran a conèixer durant la primera 
quinzena de novembre.

Més de 1.000 persones 
voten els llums d’aquest 

Nadal

La instal·lació 
s’ha fet a l’àrea 
d’esbarjo per 
a gossos del 
Parc de Can 
Quintana 
atenent 
a l’espai 
disponible, ja 
que la resta 
de zones 
per a gossos 
que hi ha la 
vila tenen 
més limitació 
d’espai..

L’Ajuntament acaba d’instal·lar una sèrie 
d’elements d’esbarjo dins del tancat per a 
gossos del Parc de Can Quintana. D’aques-

ta manera, la vila ja disposa del seu primer cir-
cuit d’agility caní perquè tots els usuaris que vul-
guin, puguin portar-hi el seu gos i fer-lo exercitar 
amb els diferents aparells que s’hi han instal·lat i 
entre els quals hi ha rampes, eslàlom i tanques.

Es tracta dels primers elements d’esbarjo per a 
gossos que s’instal·len a Arenys de Mar i tenen 
per objectiu promoure la salut i el benestar dels 
animals de companyia. La instal·lació s’ha fet 
a l’àrea d’esbarjo per a gossos del Parc de Can 
Quintana atenent a l’espai disponible, ja que la 
resta de zones per a gossos que hi ha la vila te-
nen més limitació d’espai.

Setembre-Octubre 2018 LA VILA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 
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EL CALAMARENYS 
torna a apostar per la 
mostra gastronòmica 
Una vintena de restaurants participen al Calamarenys 2018 
oferint menús i/o plats especialment preparats amb el calamar 
d’Arenys com a ingredient principal.

  La subhasta pública de peix i la Mostra Gastròmica han estat protagonistes d’aquestes
jornades gastronòmiques. FOTOS: Eve Karkama

Les Jornades Gastronòmiques del 
calamar d’Arenys de Mar, més 
conegudes com a Calamarenys, 

arriben enguany a la 23a edició i ho fan 
amb la mateixa filosofia de sempre: 
promocionar la gastronomia i el sector 
de l’hostaleria de la vila a través d’un 
producte autòcton i de qualitat com és 
el calamar que es pesca durant el mes 
d´octubre a la nostra costa.

Com l’any passat, l’Ajuntament ha apos-
tat per la celebració d’una mostra gas-
tronòmica a la part nova coberta de la 
Riera com a principal activitat de cara 
al públic, amb diversos restaurants de 
la vila que han ofert plats especialment 
creats per a la mostra. Va tenir lloc el 5 
d’octubre, amb una gran assistència de 
públic i amb l’acompanyament musical 
d’Ananda i Ramon.

La mostra gastronòmica vol ser un 
petit tastet d’allò que podrem tro-
bar durant tot el mes d’octubre als 20 
restaurants que enguany participen al 
Calamarenys: una selecta varietat de 
plats i menús amb el calamar que es 
pesca a la costa d’Arenys com a ingre-
dient principal.

Però a banda de la mostra gastronòmi-
ca, que tan bona acollida ha tingut fins 
avui, enguany també s’ha programat la 
ja clàssica subhasta pública de peix. Va 
tenir lloc el dissabte 6 d’octubre, al pati 
del C.C. Calisay, i va tornar a anar a càr-
rec de Josep Masdeu i Martí Cadellans. 
Es tracta d’una subhasta de peix oberta 
a tota la població que es fa talment com 
dècades enrere: ensenyant el producte 
en cistelles de vímet i amb el subhasta-
dor cantant els preus a la baixa fins que 
algú compri.

D’altra banda, el Calamarenys 
2018 també inclou la ruta tea-
tralitzada L’Arenys de punta i 
cotó, a càrrec de les germanes 
Felicianes, que ens guiaran per la 
història i pels carrers d’Arenys de 
Mar mentre ens faran partícips de 
la seva òpera prima: la fotonovel·la 
Dones de punta i cotó. Es tracta d’una 
activitat gratuïta que tindrà lloc el 21 
d’octubre al matí i cal inscriure-s’hi 
prèviament a l’Oficina de Turisme.

A més, s’ha programat una Hora del Con-
te de la Biblioteca especial del Calama-
renys i la sessió de tapes al Mercat pre-

vista pel 
26 d’octubre 
estarà dedicada al Calama-
renys amb tapes de calamar a preus 
populars que oferiran paradistes i res-
tauradors de la vila.
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acords de ple
P

A quest estiu i sense avís previ ens hem 
trobat que uns 64 nois coneguts com a 
MENA (Menors Estrangers No Acom-

panyats) han vingut a instal·lar-se a la nostra 
vila. Sembla que és un procés habitual, el de 
no comunicar-ho als ajuntaments per part de 
la Generalitat (DGAIA), ja que es troben 
molt sovint amb el rebuig i la incom-
prensió dels municipis. 
Tant de bo que no haguéssim de 
parlar d’aquesta situació i que la 
gent no haguessin de marxar del 
seu país per necessitat, persecu-
ció o una imatge massa fantàstica 
del primer món. Però el fet és el que 
és, i tot sembla indicar que pot coexis-
tir amb nosaltres molt de temps. No seran 
els nois actuals però en seran uns altres. 
La realitat és aquesta i el que hem de fer és 
treballar-hi. 

De seguida han sortit pors i neguits per a un 
sector de la vila. El desconegut no atrau gaire. 
Però d’altres han anat directament a la mentida 
i a la falsedat. Només cal veure les xarxes so-
cials. Des del nostre grup ens exigim el màxim 
d’esforç per entomar aquesta realitat i dema-

nem a la resta de grups polítics que facin 
més cas al que es diu oficialment des 

de l’Ajuntament que no al que apa-
reix sense contrastar a les xarxes. 
Per sort tenim moltes i moltes per-
sones que han entès la situació i 
estan posant el seu granet de sorra 

per afavorir la convivència i la inte-
gració. Alguns des de la coordinadora 

creada per l’Ajuntament i d’altres, ho hem 
de dir, des de la comunitat educativa d’Arenys, 
que saben que tenen un gran paper en aquesta 
tasca i de veritat que s’hi estan posant de debò. 
Moltes gràcies a tots i totes. 

Sobre l’arribada dels MENA a la vila
 

Som el fruit de moltes derrotes,  
però som llavor de totes les victòries

Potenciem l’emprenedoria i les  
oportunitats de negoci

El foment de l’esperit emprenedor i la gene-
ració d’iniciatives empresarials és funció 
de Promoció Econòmica i té com a objectiu 

aconseguir l’increment de la riquesa i l’ocu-
pació local. Amb aquesta finalitat, la 
Regidoria ha establert convenis amb 
la Fundació Martí l’Humà i el Con-
sell Comarcal del Maresme per tal 
que col·laborin amb el Servei Local 
a les Empreses, en el foment de les 
actituds i habilitats més útils a l’ho-
ra d’emprendre, dirigit a alumnes de 
les escoles locals. Cursos i seminaris 
oberts a tothom i un servei de consultoria 
per a  emprenedors i empresaris pel qual ja han 
passat més de 50 usuaris.
Al mateix temps, s’ha aconseguit la col·labora-
ció de la Diputació de Barcelona per posar en 

marxa dos estudis i facilitar informació sobre 
oportunitats d’innovació, creació d’empreses 
i disseny de plans d’acció. Un d’ells donarà a 

conèixer el potencial local, centrat en l’apro-
fitament i explotació de les característi-

ques i recursos orientats als visitants. 
L’altre, iniciat aquest mes, el com-
plementa. Es tracta d’un informe 
estratègic i una primera aproxi-
mació a l’anàlisi socioeconòmica, 
orientat a presentar un seguit d’ob-

jectius per tal de desenvolupar social-
ment i econòmicament el municipi. Una 

primera diagnosi on es visualitzin fortaleses 
i febleses, oportunitats i amenaces, que per-
meti fer la definició d’estratègies de desenvo-
lupament local encaminades a la millora de la 
qualitat de vida i al progrés del municipi.

PLE DEL 27/09/2018
•  Aprovació de la revisió del padró 

municipal d’habitants a 1  
de gener de 2018.Unanimitat

•  Moció de la CUP per al dret a vot 
de les persones residents
16 a favor (JxA, ERC, CUP, PSC, 
CiU, ICV) i 1 abstenció (PP)

•  Moció d’ERC de suport a l’1-O
14 vots a favor ((JxA, ERC, CUP, 
CiU, ICV), 2 abstencions  
(PSC) i 1 en contra (PP)

Som el fruit de moltes derrotes, però som llavor 
de totes les victòries
Aquestes són paraules del president d’Es-

querra Republicana, avui empresonat, l’Oriol 
Junqueras. Són paraules que ens serveixen 
de guia i ens esperonen dia a dia a conti-
nuar la nostra tasca, que no és altra que 
convertir les nostres idees polítiques en 
una realitat palpable, impregnar totes i 
cadascuna de les accions que duem a 
terme dels valors republicans, des de tots 
els flancs possibles: des d’Arenys i fins a 
cada racó del país a què tenim accés.
El món municipal és fonamental com a peça clau de 
proximitat, pel coneixement de la realitat, per la capa-
citat de resposta amb recursos i per ser una estruc-
tura al servei del benestar i del progrés. És una peça 

clau de la construcció nacional, ja que n’és la primera 
estructura d’estat.

Encetarem un 2019 amb un protagonista incon-
testable, en Fèlix Cucurull, de qui comme-

morarem el centenari del naixement. Ell 
també ens esperona a treballar persis-
tentment. L’any 1977, al Fossar de les 
Moreres, ens deia que hem de posar “el 
nostre esforç de cada dia, d’una mane-
ra constant, tenaç, al servei d’uns Paï-

sos Catalans que deixin de ser governats 
des de fora i que deixin de tenir la seva ri-

quesa en mans d’uns quants: siguin de fora, 
siguin de dins”.

Així ho fem, i així ho seguirem fent. Malgrat tota la 
repressió.
#LlibertatPresosPolítics #UsVolemaCasa #Democràcia

www.arenysdemar.cat

 facebook AjArenys
 Twitter @AjArenys

OAC Ajuntament d’Arenys 
de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres de 
8:30 a 14 h.
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Arenys és casa nostra! 

Fem de l’1 d’octubre un dia 
que duri anys: materialitzem 
la república catalana ara!

Un govern que no es mereix 
continuar

Les obres a la vila

Arenys de Mar és un 
espai comú públic que 
compartim totes les 

persones convilatanes per 
viure de manera harmònica 
i pacífica. A Arenys, com ar-
reu, hi ha persones cíviques 
que aposten per la 
convivència, per un 
espai públic com-
partit, on tots te-
nim els nostres 
drets, però també 
els nostres deu-
res i obligacions. 
Hi ha molta gent que 
recicla bé, que tira aigua 
on fa pipí el seu gos, que 
respecta la seguretat viària 
i el descans del veïnat, i que 
cuida les platges, els rials o 
els espais de joc. Però també 
n’hi ha d’altra, sortosament 
minoritària però que es fa 
notar, i que té conseqüènci-
es per a tots. Trepitjar una 
defecació de gos no li agrada 
a ningú, pagar més a la taxa 

d’escombraries perquè n’hi 
ha que no ho fan bé tampoc 
és just, o trobar-se una an-
dròmina davant de casa no fa 
gens de gràcia.
Comportar-se cívicament 
no té cap secret. Només cal 

comportar-se amb els 
altres com voldríem 

que ho fessin amb 
nosaltres i tractar 
l’entorn, els equi-
paments, les pla-

ces i els carrers 
com si fossin casa 

nostra.
Des de l’Ajuntament, es 

fan moltes campanyes, però 
cal també tenir clar que el ci-
visme ens ajuda a tots a viure 
millor, és un comportament 
de respecte amb tots i amb 
tot el que ens envolta. La 
vila és la suma del compor-
tament de cada un de nosal-
tres. Com diu la campanya de 
la selectiva, suma’t al Movi-
ment Aporta!!!

El proppassat 24 de se-
tembre es van iniciar les 
obres per al canvi de les 

lloses de la Riera, en el tram 
comprès entre el Calisay i la 
rotonda del carrer de l’Olivar, 
una operació necessària i per 
a la qual Junts per Arenys 
vam buscar finançament 
a través de la Diputa-
ció de Barcelona 
el març del 2016, 
poc abans que ens 
fessin la moció de 
censura.
No estem d’acord, 
però, ni amb el temps 
triat per a dur-la a terme 
–encara és època de gaudir de 
les terrasses–, ni amb l’exe-
cució. El nostre grup havíem 
pensat la intervenció en tres 
fases, tot minimitzant l’impac-
te en la població i reduint les 
obres a 25 dies per tram i per 
comerç, conscients de com 
afecten aquests treballs l’ac-
tivitat econòmica de la Riera.

Pròximament s’iniciaran les 
obres del carrer Pompeu 
Fabra, Plana del Paraíso i 
tram elevat del rial de Sa 
Clavella amb la placeta del 
Tossol, treballs que també 
vam projectar i per als quals 
vam trobar el finançament 

Junts per Arenys. De la 
mateixa manera, les 

obres del carrer 
Doedes van ser 
una demanda del 
nostre grup polí-
tic per aprovar els 

pressupostos del 
2017. Segurament 

el govern no ho recor-
darà, però ja vam anunciar a 
Ràdio Arenys, l’octubre del 
2016, que Doedes era la nos-
tra prioritat.
En resum: a poc més de 6 
mesos per a les eleccions 
municipals, iniciem ara les 
obres que Junts per Arenys 
vam projectar a principis de 
mandat. Sense comentaris.

F a un any, hi havia una 
majoria social i política 
preparada per prendre 

el control del país i fer néi-
xer la República Catalana. 
L’1 d’octubre del 2017 
vam defensar les 
urnes, vam votar 
i vam guanyar. El 
dia 3 vam sortir al 
carrer i va quedar 
palès que podíem 
prendre el control 
quan convingués. Es-
peràvem el moment que 
la Generalitat fes el que havia 
de fer, no hi havia cap motiu 
per dubtar-ne: fins llavors po-
ble i institucions havíem anat 
alhora. El dia 27 el Parlament 
proclamà la República Cata-
lana, i aquí s’acaba tot. Cap 
decret per desplegar la Llei 
de transitorietat, cap instruc-
ció a la policia, ni als funcio-
naris, ni a la societat civil. El 
nostre govern va perdre per 

incompareixença pròpia.
Un any després som al ma-
teix punt: l’Estat no ens ha 
doblegat malgrat la repres-

sió, al carrer hi continua 
havent una majoria 

social determina-
da a aconseguir 
la República i les 
estructures d’es-

tat estan igual de 
poc preparades, 

però el màxim possible 
essent una autonomia. Amb 
tot això, que no és pas poc, 
sabent que tot depèn de no-
saltres… algú sap què estem 
esperant? Objectivament, 
estem en condicions de fer 
efectiva la República Catala-
na, i no fer-ho és inaccepta-
ble. Fem-ho! Fem-ho junts i 
fem-ho ràpid! Que la por no 
ens faci traïdors!

E n aquest mes d’octu-
bre, qualsevol arenyenc 
que llegeixi la revista 

L’Agenda veurà i s’adona-
rà que aquest govern és un 
desgavell. Hi ha polítics que 
tindran por o desitjaran 
que no es publiqui 
l’exemplar d’infor-
mació d’Arenys, 
però creiem que 
és necessari, útil i 
indispensable per-
què els ciutadans 
estiguin informats de 
la realitat de la nostra vila. 
Aquests són alguns dels titu-
lars d’aquest mes:
“L’Ajuntament deu dos anys 
de subvenció a totes les 
entitats esportives”
“La Raureta torna a tenir 
okupes...”
“Els nous parquímetres 
generen llargues cues dels 
usuaris”

“Els inspectors municipals 
de la brossa estaven de 
vacances...”
“Els socorristes demanen 
més seguretat...”

“Sant Elm espera des 
de fa deu me-

sos que s’acabi 
l’obra...”
“Els robatoris a 
cases d’Arenys 

s’han disparat un 
53% aquest estiu”

“Els menors immigrants 
han causat 90 incidències 
durant aquest estiu”
Cadascú traurà les conclu-
sions que cregui oportunes, 
però un cop més, gràcies a 
la revista, tots els arenyencs 
podrem valorar l’acció del 
govern que tenim.




